
BOŽANSKI PRINCIP
Uvod u učenje vlč. Sun Myung Moona

ISPUNJENJE POVIJESTI

S Božjeg stajališta povijest nije slučajna zbirka događaja. Niti je proces bez smjera i 
svrhe. U središtu svih povijesnih događaja leži Božje djelo obnove da preokrene 
posljedice čovjekovog pada i vodi čovječanstvo u čisto i bezgrešno stanje u kojem 
smo trebali živjeti.

Principi obnove, kao što su predstavljeni u 4. dijelu ove serije, djeluju u svim ljudskim 
odnosima i utječu na svačiji život. Prema tome, oni su bili vodeća snaga ljudske 
povijesti koji su oblikovali sudbinu pojedinaca, obitelji, plemena i nacija.

PPosljednji dio ove uvodne serije prikazuje kako se Bog borio u podizanju grešnog 
čovječanstva i kako se pripremao za Drugi dolazak Krista koji dolazi okončati Sotoninu 
zlu vlast nad ljudima i otvoriti put za potpunu duhovnu obnovu.

Drugi dolazak Krista i posljednji dani vladavine zla
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BOŽJE SRCE KROZ POVIJEST

Roditelj čija je ljubav i pomoć uvijek iznova odbijena
Bog je stvorio ljude kao Svoju djecu kako bi s njima vječno dijelio ljubav i radost. Kao 
Roditelj ljubavi, On nikada nije želio da Njegova djeca pate i budu rastrgana 
sukobom. Zlo i čovjekov pad nisu bili predodređeni od Boga, niti su bili Njegova 
Volja.

BBog je iz ljubavi dao ljudima njihov dio odgovornosti za vrijeme njihovog razdoblja 
rasta. Prvi ljudski predci, Adam i Eva, trebali su postati savršeni dostižući zrelost karaktera. 
To bi učinili slušajući Božju Riječ. Na taj način Bog im je dao mogućnost da sudjeluju u 
procesu stvaranja kao ravnopravni s  Njim, kako bi postali božanska bića koja ga u 
potpunosti odražavaju. Bog im je dao odgovornost kao dragocjen dar, ali oni je nisu 
uspjeli ispuniti. Nisu vjerovali u Boga i zanemarili su Njegovu zapovijed. Ta neposlušnost 
imala je za posljedicu njihovo odvajanje od Božje ljubavi. Kao rezultat toga, nastao je 
svijetsvijet grijeha, sebičnosti i patnje. Postojanje pakla na zemlji i u duhovnom svijetu 
započelo je zbog prvih ljudi.

Bog je bio  duboko ožalošćen 
zbog gubitka svoje voljene djece 
kroz čovjekov pad (Postanak 6:6)

Postali smo nesvjesni prave 
prirode Boga, našeg Roditelja 

i Stvoritelja. Postali smo 
slijepi za Njegovu ljubav, 
do do točke da smo čak počeli 

sumnjati u Njegovo 
postojanje.

Slika Boga kako sjedi na Svome prijestolju u svemoći i slavi, daleko od patnje Svojih ljudi, 
daleko je od istine. Od trenutka čovjekovog pada, Bog je bio Bog patnje i 
usamljenosti. Kao Roditelj ljubavi, koji duboko brine za Svoju djecu, osjećajući njihovu 
bol kao Svoju, započeo je proces obnove. Čineći to, Bog je preuzeo glavnu odgovornost 
za zločin koji On nije počinio.

BBožje srce, stoljećima ispunjeno tugom i boli, mora biti utješeno i oslobođeno. Samo mi, 
Njegova djeca, možemo to učiniti. Samo postajući istiniti sinovi i kćeri koji imaju Boga u 
svom srcu, možemo okončati Božju tugu i patnju.
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Naši prvi predci nisu stvoreni 
da žive kao katolici ili 
protestanti, niti kao muslimani, 
budisti ili hinduisti. Stvoreni 
su kao muškarac i žena kako 
bi ostvarili Božji ideal ljubavi.

ULOGA RELIGIJE

Zašto je religija uopće potrebna?
Svrha religije je vratiti grešno čovječanstvo natrag Bogu. Središnja svrha religi-
je je postaviti temelje za dolazak Mesije.

Činjenica da je čovječanstvo i dalje u grešnom stanju dokazuje da obnova nije 
dovršena. Religija još nije ispunila svoju misiju. Tek kad svi ljudi utjelove Božju 
savršenu dobrotu i ljubav, obnova će biti dovršena.

Povijest religije središnji je dio čovjekove povijesti jer se bavi Božjom glavnom 
brigom za čovječanstvo: obnovom Adama i Eve. Bog daje određenim 
pojedincima i skupinama središnju ulogu u obnovi, tražeći ih da ispune danu 
odgovornost. Ako uspiju, bit će blagoslovljeni kao Božji odabranici i kroz njih i 
drugi mogu biti blagoslovljeni. Međutim, ako ne uspiju, uzrokovat će odgodu 
u providnosti za koju će snositi posebnu odgovornost.

SSvi drugi povijesni događaji, koliko god se činili važni, sporedni su u povijesti 
obnove koju je Bog vodio.



Bog je nadahnuo svece i mudrace u različitim kulturama kako bi vodili svoje 
sljedbenike do viših moralnih i duhovnih razina. Svojom ljubavlju i prihvaćanjem Bog 
je povezivao sve kulture zajedno s ciljem ujedinjenja cijelog čovječanstva u jednu 
globalnu obitelj.

NeNe postoje dva čovjeka koja imaju identična uvjerenja, ali kad svi ljudi dostignu 
zrelost duha i srca prakticirajući vlastita religiozna i moralna učenja, podjele 
među ljudima bit će prevladane snagom ljubavi. Stoga cilj ujedinjavanja svjetskih 
religija nije u tome da svi usvoje jedan sustav „vjerovanja“, već da svi ljudi postanu 
istiniti muškarci i žene s integritetom koji mogu izgraditi svijet mira i ljubavi s Bogom 
u središtu.

JEDNA UJEDINJENA OBITELJ S BOGOM U SREDIŠTU

MUSLIMANSKO
KULTURNO PODRUČJE

JUDEOKRŠĆANSKO
KULTURNO PODRUČJE

SVE OSTALE
KULTURE

DALEKOISTOČNO
KULTURNO PODRUČJE

HINDUISTIČKO
KULTURNO PODRUČJE

Tijekom povijesti razvile su se mnoge različite kulture širom svijeta. Mnoge od njih bile su 
asimilirane kulturama s višim moralnim i univerzalnim vrijednostima, koje su se razvile 
pojavljivanjem novih religija.

Kao rezultat toga, sada postoje 4 glavne kulture: judeo-kršćanska, islamska, dalekoistočna 
(zasnovana na budizmu, konfucijanizmu i taoizmu) i hinduistička. Ovaj tijek povijesti, koji 
je usmjeren prema istom cilju, ukazuje na trend uspostavljanja jedne svjetske kulture 
čovječanstva.

Stvaranje sveopće kulture srca

JEDNO
OPĆE

KULTURNO
PODRUČJE
Zasnovano na općim
zajedničkim
vrijednostima
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PODIZANJE GREŠNOG ČOVJEČANSTVA

Ubijanje Božjih glasnika – svjedočanstvo ljudskog neznanja
Slanje više glasnika – svjedočanstvo Božje ljubavi

Jeruzaleme, Jeruzaleme, 

što ubijaš proroke i kamenuješ 

one koji su ti poslani! Koliko 

puta htjedoh skupiti tvoju 

djecu kao što kvočka skuplja 

svoje piliće pod krila, ali vi 

ne htjne htjedoste!

Luka 13:34

Bog je slao svoje proroke i svece da 
bi se čovječanstvo pokajalo, 
promijenilo i bilo spašeno. Međutim, 
ti su sveti muškarci i žene bili stalno 
odbijani i proganjani. Ljudi grešnog 
svijeta teško su se odricali svog 
sebičnog, svjetovnog i 
mamaterijalističkog načina života da bi 
se pokorili prorocima, glasnicima 
Božje riječi i ljubavi. 

Bog se našao u dilemi. On očajnički želi izbaviti Svoju djecu iz njihove bijedne  
situacije, ali oni ne prepoznaju ruku pomoći koju im Bog pruža. Ljudi su proroke 
smatrali svojim neprijateljima i nastavili ih progoniti, optuživati da su lažni, 
izrugivati, zatvarati, mučiti, proganjati ili čak ubijati, čime su povećavali Božju tugu. 
Ali Bog je ljudima svaki put iznova oprostio i slao nove proroke.

DaDa je Bog bio Bog kazne i osude, On bi uništio čovječanstvo odmah nakon 
čovjekovog pada. Naprotiv, Bog je Bog opraštanja i spasenja. On će i dalje nastaviti 
dopirati do Svoje djece i nikada neće odustati dok se i zadnja duša ne pokaje, doživi 
spasenje i uđe u Nebo.

Ilustracija: Mučenje svetog Stjepana, Gustave Doré



POSTUPNO OTKRIVANJE BOŽJE RIJEČI

GOD́S
WORD

Krist će tijekom svog Drugog dolaska otkriti Božju riječ u punom i 
najjasnijem obliku. Zasnivajući, prvi put u ljudskoj povijesti, idealnu 
obitelj s Bogom u središtu, on otvara put svim ljudima da se ucijepe u tu 
prvu istinitu ljudsku obitelj, omogućujući im da postanu „Božji istiniti 
sinovi i kćeri“ — ispunjavajući tako Božje obećanje o Njegovoj vječnoj 
povezanosti s ljudima.

Isus, drugi Adam, donio je Božju riječ za novo doba, Evanđelje. Ljudi su mogli 
dostići razinu „Božjih posvojenih sinova i kćeri“.

Temeljni sadržaj Božje riječi kroz Isusa: „Bog je Otac čovječanstva; On voli 
Svoju djecu. Suština Boga je ljubav.“ Isusova poruka – da je Bog Bog ljubavi – 
bila je najsnažniji faktor u napretku čovječanstva. Ipak, Isus je rekao da je želio 
otkriti više riječi istine i jasno govoriti o Ocu, ali da čovječanstvo još nije bilo 
spremno.

BOŽJA
RIJEČ

BOŽJA
RIJEČ Bog se otkrio kroz 10 Zapovijedi. Ljudi su mogli dostići razinu Božjih „slugu“. 

Temeljni sadržaj Božje riječi kroz Mojsija: „Postoji samo jedan istiniti Bog koji se 
pokazuje kroz Svoj Zakon.“

Bog još nije otkrio Svoju riječ. Jedina veza s Bogom bila je da ljudi prinose 
žrtve. U ovom dobu, ljudi su na razini „sluga sluge“, još uvijek daleko od 
Boga.

3) Doba Ispunjenog Zavjeta
      od Drugog dolaska Krista pa nadalje

2) Doba Novog Zavjeta
      od Isusa do Drugog Dolaska (2000 godina)

1) Doba Starog Zavjeta
       od Abrahama do Isusa (2000 godina) 

     Doba stvaranja temelja
       od Adama do Abrahama (2000 „biblijskih“ godina)

Bog je stvorio svemir Svojom riječju. On je dao riječ svojoj djeci Adamu i Evi kako bi ih vodio 
do duhovnog savršenstva. Međutim, Adam i Eva nisu poštovali Božje vodstvo i zanemarili su 
ga te su pali u stanje neznanja i duhovne tame, stanje koje je cijelo čovječanstvo naslijedilo 
kroz tisućljeća. U procesu obnove, Bog je otkrivao Svoju riječ grešnim ljudima kako bi ih 
vodio natrag ka ispunjenju njihove prvobitne svrhe. Otkrivanje Božje istine temelj je 
religije. Slušanjem i usvajanjem Božje riječi, grešni ljudski duh odvaja se od Sotone i raste, 
korak po korak, prema jedinstvu s Bogom.

OOtkrivanje Božje riječi u etapama najjasnije se vidi u slijedu biblijskih Zavjeta. 

Različite razine istine mogu se usporediti s različitim jačinama svjetla. Kad se pojavi jače 
svjetlo, ono nadjača slabije svjetlo. Kad je Bog dao 10 Zapovijedi, prinošenje žrtava više nije 
bilo potrebno jer su ljudi pridržavanjem Božjih moralnih zapovijedi, mogli rasti i ostvariti svoj 
puni ljudski potencijal. Kasnije, kada je Isus otkrio Božju roditeljsku ljubav prema ljudima, 
otvorilo se novo područje, još bliže Božjem idealu. Božja je želja biti povezan s ljudima u 
izravnom i trajnom odnosu srca, u kojem žrtve, zakoni i zapovijedi nisu potrebni.

Uskrsnuće se događa kroz Božju riječ

BOŽJA
RIJEČ



Kroz pad, ljudi su izgubili svoj prisni odnos s Bogom. Biti odvojen od Boga, izvora svake 
vrste ljubavi i života, znači duhovno umrijeti.

OObnavljanje grešnih ljudi može se shvatiti kao uskrsnuće njihovih mrtvih duša. 
Odlomci iz Biblije i Kurana koji govore o uskrsnuću ponekad su pogrešno shvaćeni kao 
da se odnose na zički fenomen. Međutim, prema Principima stvaranja kada osoba 
umre, tijelo je ispunilo svoju svrhu i raspada se, dok duh nastavlja vječno postojati u 
duhovnom svijetu. Uskrsnuće je potrebno grešnim dušama, a ne mrtvim tijelima. 
Uostalom, bi li zadobivanje novog tijela, osobu približilo Bogu?

U povijesti obnove, svaki uspješan temelj postavljen na zemlji otvorio je novu razinu 
uskrsnuća. Rezultat toga je razvoj prosvijetljenih kultura i civilizacija, a u duhovnom svijetu 
postizanje viših razina postojanja. Različite razine uskrsnuća dostupne su svima koji se 
ujedine sa svecima koji su otvorili te razine. Završni stupanj uskrsnuća, to jest potpuno 
jedinstvo ljudi s Bogom, ostvarit će Istiniti Roditelji i kroz njih će ono postati dostupno 
cijelom čovječanstvu.

ČETIRI PRINCIPA USKRSNUĆA

Hoće li mrtvi ustati kada se Krist vrati?

BOŽJA
RIJEČ

TRI
STUPNJA

FIZIČKO
TIJELO

ZASLUGE
VREMENA

Prvo, uskrsnuće se događa kroz Božju riječ, istinu. Bog je stvarao 
Svojom riječju i dao Svoju riječ, zapovijed, Adamu i Evi kako bi ih vodio do 
savršenstva. Bog je nastavio davati Svoju riječ grešnim ljudima kako bi ih 
vratio ostvarenju prvobitne svrhe. Otkrivenja Božje istine temelj su religije. 
Poštujući Božje upute, naš se duh odvaja od Sotone i raste prema 
jedinstvu s Bogom u postupnom procesu učenja Božje istine i primjenom 
naučenog. 

DDrugo, uskrsnuće se odvija u tri stupnja: oblikovanje, razvijanje i 
usavršavanje. Kroz pad, Adam i Eva duhovno su se spustili s vrha stupnja 
rasta u područje koje je niže od stupnja oblikovanja. Stoga, cilj providnosti 
obnove je podizanje grešnih ljudi s područja ispod stupnja oblikovanja do 
vrha stupnja usavršavanja, područja direktne Božje vladavine.

TTreće, uskrsnuće se događa na temelju zičkog tijela budući da 
čovjekov duh treba od tijela dobivati elemente vitaliteta da bi mogao rasti. 
To vrijedi i za ljude na zemlji i za duhove onih koji su umrli. Bestjelesni 
duhovi imaju tendenciju tražiti odnose s ljudima koji su na zemlji jer mogu 
duhovno rasti služeći one koji čine dobra djela za Boga i čovječanstvo. 

Četvrto, uskrsnuće se odvija u skladu sa zaslugama vremena. 
TTek nakon što Božja središnja osoba otvori određenu duhovnu razinu, 
drugi mogu ući u tu razinu. Tako su velike osobe u povijesti obnove poput 
Konfucija, Bude, Mojsija, Isusa i Muhameda otvorili nove razine uskrsnuća 
koja mogu naslijediti njihovi sljedbenici.

USKRSNUĆE: IZ SMRTI U ŽIVOT



ZAŠTO SE POVIJEST PONAVLJA?

Iako Isus nije mogao dovršiti mesijansku misiju, njegova duhovna pobjeda nad 
Sotonom utrla je put da se providnost prebaci na novu razinu. Oni koji su prihvatili i 
slijedili Isusa, kršćani, naslijedili su njegovu pobjedu i preuzeli misiju vođenja 
providnosti obnove. 

Nakon što su izraelski vođe odbacili Isusa kao Mesiju, osnovna odgovornost za 
postavljanje temelja za Drugi dolazak Krista prebačena je s zičkih potomaka 
Abrahama, Izaka i Jakova na Isusovu duhovnu krvnu liniju.

MMisija kršćana bila je obnoviti 2000 godina izraelske pripreme za Mesiju tako da 
isprave pogreške prethodne providnosti. 

ZZbog središnje providnosne uloge kršćanstva, kršćanska je povijest od 
posebnog značaja za čitavo čovječanstvo. Kršćani su imali prednost graditi na 
temeljima koje su postavili Izraelci, kao i na duhovnom temelju koji je Isus uspostavio. 
Ipak, suočili su se s istim problemima kao i Židovi u prethodnom razdoblju. Kršćanska 
povijest slijedila je put koji je nevjerojatno sličan onome kojim su Izraelci prošli. 
Kršćanstvo je slijedilo obrazac paralelan onom kojim su prošli Izraelci postižući 
duhovne pobjede, ali i providnosne pogreške. Krajnja posljedica bila je produljenje 
prprovidnosti obnove za 2000 godina gdje se 6 glavnih razdoblja iz izraelske povijesti 
gotovo savršeno odrazilo u kršćanskoj povijesti.

Značajna razlika između povijesti Izraela i kršćanstva leži u razlici između njihovih 
misija: Izraelska povijest bila je nacionalna priprema za Mesiju, a kršćanska je bila 
globalna priprema. Nadalje, oni koji su prihvatili Isusa i slijedili njegove riječi imali su 
privilegiju živjeti slijedeći istinitog Božjeg sina, čija je dubina srca i duhovnog 
razumijevanja bila drugačija.

Veliki dio povijesti Izraela sadržan je u Bibliji, ali ne postoji odgovarajući biblijski prikaz 
kršćanskog doba. Biblija završava veoma simboličnim Ivanovim otkrivenjem, koji prati 
djelomičan zapis ranih kršćana i nekoliko apostolskih pisama koje su napisali 
ranokršćanski vođe, osobito sveti Pavao. Ali Bog je tijekom zadnjih 2000 godina 
radio na obnovi grešnih ljudi s jednakom odlučnošću kao i tijekom 2000 godina 
prije dolaska Krista. Znakovi Njegove providnosti nalaze se u povijesti posljednja dva 
tisućljeća.

Misija Izraelaca 
prenesena je 
na kršćane

Paralelna odvijanja u povijesti
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Božja središnja providnost je priprema
za Mesiju. Nakon Isusova razapinjanja, 
misija Izraela prenesena je na kršćanstvo. 
Povijest kršćanstva ponavlja povijest Izraela.

Isus Drugi dolazak

Božje kraljevstvo Božje kraljevstvo

KRŠĆANSTVO: DRUGI IZRAEL

Abraham

Mojsije

Šaul - David - Salomon

Izrael i Judeja

Kir oslobađa Židove 537. pr. Kr.
Progonstvo počinje 606. pr. Kr.

Malahija Martin Luther 1517.

Povratak u Rim 1377.
Progonstvo počinje
u Avignonu 1309.

Isus

Augustin 395.
Državna religija 392.

Karlo Veliki 800.

Istočni i Zapadni Franci
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Dok neki vjeruju da će svijet 
biti uništen u apokaliptičkoj 
katastro, Božanski Princip 
kaže da će ubrzo doći kraj 
vladavini ljudske sebičnosti, 
neznanja i straha, a ne 
planeta Zemlje. U vrijeme 
DrugogDrugog dolaska doći će do 
konačne podjele dobra i zla i 
Božja ljubav će prevladati. 

Biblijske reference o posljednjim danima ne označavaju kraj vremena, već kraj grešne 
povijesti i početak novog doba tijekom kojeg će Božje kraljevstvo konačno biti 
uspostavljeno. Budućnost čovječanstva je obećavajuća, a ne zastrašujuća.

Kako napreduje Božje djelo obnove, tako Sotona gubi svoj utjecaj na ljude jer Božji utjecaj 
raste. Dolazak Mesije označava početak posljednjih dana zla na zemlji i u duhovnom 
svijetu.

Mesijansko doba obilježeno je velikim previranjima

POSLJEDNJI DANI SU VRIJEME PROMJENA

Kao što je to bilo u Isusovo vrijeme, tako se i u vrijeme Drugog dolaska Krista 
događaju velike promjene. To predstavlja posljednje dane zle povijesti i kraj 
vladavine Sotone. Istovremeno su to i prvi dani vječnog doba dobrote, početak 
Božje vladavine kada će čista ljubav zavladati svijetom. Ovo povijesno raskrižje 
donosi zbrku, iščekivanje i značajne promjene dok se stari svijet ruši, a novi rađa.
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zlo kraljevstvo

Povijest dobrote
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Nakon čovjekovog 
pada



Misija prvog, drugog i trećeg Adama i Eve je identična: 
ISPUNITI PRVOBITNU BOŽJU SVRHU STVARANJA PRVO NA ZEMLJI,

a zatim automatski proširujući Božje Kraljevstvo na duhovni svijet.
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Smjer povijesti u novom tisućljeću bit će određen načinom na koji svijet reagira na 
Drugi dolazak Krista. Mnogi kršćani vjeruju da će Isus doći na nebeskim oblacima. Ovo 
gledište temelji se na doslovnom tumačenju nekoliko odlomaka u Bibliji. Primjerice, u 
Luki 21:27 govoreći o Drugom dolasku Isus je rekao: „Tada će vidjeti ̀Sina Čovječjega gdje 
dolazi na oblakù s velikom moći i slavom“.

BiblijaBiblija je puna simbola. Isus je često govorio u parabolama i simbolima. U slučaju 
biblijskog opisa Kristovog dolaska, riječ „nebo“ ne odnosi se doslovno na nebo, već 
označava veliku vrijednost, svetost ili dobrotu. Predstavljajući i utjelovljujući ove osobine, 
Krist će doći kao čovjek rođen na zemlji s Božjom snagom i prisutnošću, a ne na 
natprirodan način, spuštajući se doslovno s neba.

DaDa je prva ljudska obitelj započela u dobroti, čovječanstvo bi ostalo vječno dobro kao što 
je i Bog vječno dobar. Međutim, budući da su se prvi ljudski predci odvojili od Boga, 
ljudsku su povijest obilježili zlo i grijeh što Bog ne može dopustiti da postoji vječno. 
Povijest grešnog čovječanstva mora se privesti kraju.

BudućiBudući da Adam i Eva nisu uspjeli ostvariti Božji ideal, a Isus je kao drugi Adam bio 
spriječen uspostaviti Božje kraljevstvo na zemlji, netko u poziciji trećeg Adama mora biti 
rođen na zemlji da dovrši providnost obnove. Okončat će Sotoninu vladavinu nad 
ljudima i ostvariti tri velika Božja blagoslova na zemlji. Konačno će izliječiti čovječanstvo 
od infekcije lažne ljubavi koja je nastala prilikom čovjekovog pada.

DRUGI DOLAZAK KRISTA

Ponovno pojavljivanje osobe Isusa neće biti nadnaravno



Treći će Adam prevladati Sotonine prepreke i postati čovjek savršenog karaktera. Živjet 
će životom istinite ljubavi i ulagati sve za dobrobit čovječanstva koje pati. Srest će 
zaručnicu koju mu je Bog pripremio i zajedno će ispuniti ideal koji su Adam i Eva 
trebali ispuniti u Edenskom vrtu. Ostvarujući to, uspostavit će poziciju Istinitih 
Roditelja. 

IstinitiIstiniti Roditelji otvorit će put svakom čovjeku da postane jedno s Bogom. To je 
preduvjet za prevladavanje stvarnih sukoba unutar obitelji, među nacijama, rasama, 
religijama i kulturama. Nakon što se ovi sukobi premoste, doći će do svijeta trajnog 
mira.

IstinitiIstiniti Roditelji predstavit će univerzalni moralni standard i praktične korake za 
izgradnju pravednog svijeta u kojem će razvoj znanosti i tehnologije biti dostupni i 
koristiti Božjoj djeci u svim krajevima svijeta. Tako će oni utirati put ponovnog 
stvaranja (obnove) čovječanstva prema Božjem prvobitnom planu.

Istiniti Roditelji će jasno i otvoreno govoriti istinu, oslobađajući sve ljude patnje i 
neznanja i čvrsto zasaditi novo sjeme Nebeskog Kraljevstva na zemlji. Međutim, njihova 
temeljna motivacija je otkloniti bol koju Bog osjeća od trenutka čovjekovog pada.

PPrvobitni svijet može se ostvariti samo kada ljudi surađuju s božanskim Roditeljem. Ali 
kao i u slučaju Isusa prije 2000 godina, Istiniti Roditelji mogu očekivati da će se susresti 
s progonstvom i nerazumijevanjem jer će dovesti u pitanje mnoge stare tradicije, 
dogme i načine života. Zapravo je sam Isus upozorio na to kad je pitao: „Ali kad Sin 
Čovječji dođe, hoće li naći vjere na zemlji?“ (Luka 18:8)

Svijet dobrote počet će s istinitim parom

DOBA ISPUNJENOG ZAVJETA



ZNAKOVI NADE U NAŠE VRIJEME 

Božji ideal obnavlja se diljem svijeta
Unatoč kaosu u svijetu, ipak postoje mnogi fenomeni koji odražavaju Božju 
namjeru da u ovo vrijeme ostvari Svoj blagoslov za čovječanstvo.
Puno više ljudi nego ikad prije teži samoostvarenju tražeći duhovnu istinu i 
unutarnji sklad. Prvobitna ljudska vrijednost ističe se širenjem demokratskog 
duha i većom zaštitom ljudskih prava u ozračju jednakosti i bratstva.
UU skladu s Božjom voljom za ovo vrijeme razvija se vladavina čovječanstva nad 
tvorevinom. Sada doživljavamo snažniji odnos prema našem unutarnjem i 
vanjskom okruženju. Međunarodne ekonomske zajednice, crkveni ekumenski 
pokreti i brojni politički savezi surađuju unatoč nekadašnjim preprekama. 
Neki raspravljaju o ideji jedne svjetske vlade, a Ujedinjeni narodi služe kao 
svjetski forum. Međukontinentalna putovanja, masovne komunikacije i 
Internet gotovo su uklonili prepreke u vremenu i prostoru. Sve ove stvari 
označoznačavaju da je stara povijest došla svome kraju i da je nastupio novi dan u 
kojem će se ispuniti providnost obnove.
Najmračniji trenutak dolazi prije zore. Ovo će doba ugledati povezivanje svih 
kultura, između Istoka i Zapada, Sjevera i Juga. Svi ljudi će, kao braća i sestre, 
dijeliti zajednički sustav vrijednosti utemeljen na istinitoj ljubavi pod Božjim 
roditeljskim vodstvom. U ovome svijetu savjesni, pravedni i dobri ljudi će 
napredovati i voditi druge božanskom ljubavlju i istinom u svim 
područjima života.
NapokonNapokon će doći do ujedinjenja vidljivog i nevidljivog svijeta, a usavršeni 
muškarci i žene služit će kao posrednici između ta dva svijeta. Stoga će novi 
svijet savršenstva biti jako duhovan; bit će to Edenski vrt na nebu i na zemlji. 

„I vidjeh nebo novo i zemlju novu; jer prvo nebo i prva zemlja 
prođoše, i mora više nema. I vidjeh grad sveti, Jeruzalem novi, gdje 
silazi od Boga s neba, pripravljen kao zaručnica, ukrašena zaručniku 
svojemu. I začuh glas veliki s prijestolja gdje govori: "Evo šatora 
Božjega među ljudima, i stanovat će s njima, i oni će biti narod 
njegov, i sam Bog bit će s njima Bog njihov. I otrt će Bog svaku suzu 
od očiju njihovih, i smrti neće biti više, ni tuge, ni vike, ni boli neće 
bitibiti više, jer prvo prođe." I reče onaj, koji je sjedio na prijestolju: "Evo 
sve novo činim."“ (Otkrivenje 21:1-5)



KOJE SMO LEKCIJE NAUČILI?
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Božja volja, ostvarenje Njegovog ideala stvaranja - svijeta vječne dobrote - nepromjenjiva je i apsolutna. Povijest se kreće prema ostvarenju ove svrhe. Ali, postoji jedan čimbenik na koji ni Bog ne može utjecati: ljudska odgovornost. Iako je Božja Volja apsolutna, ispunjenje BoBožje Volje ovisi o ispunjenju ljudskog dijela odgovornosti.

Da bi spasio cijelo čovječanstvo, Bog je prvo morao pronaći vjerne pojedince, obitelji i narod koji bi išli putem obnove. Bog je djelovao preko Kajina i Abela, Noine obitelji, Abrahama, Izaka i Jakova - što je rezultiralo Njegovim radom s Izraelom kao narodom kojemu će poslati MesijMesiju. Međutim, kada Izrael nije prihvatio Isusa, Bog je morao misiju Izraela prenijeti na kršćanstvo koje se trebalo pripremiti za Drugi dolazak Krista.

Ova uvodna serija sadrži 6 brošura koje 
obuhvaćaju bitne sadržaje Božanskog Principa.

1.   Principi stvaranja
2.   Naš život u dva svijeta
3.   Zašto postoji zlo?
4.   Zašto trebamo Mesiju
5.   Tragedija Isusa Krista
6.   Ispunjenje povijesti  

Što je sljedeće?
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BOŽANSKI PRINCIP  OPĆI PREGLED
Božanski Princip novo je otkrivenje dano čovječanstvu od Boga. Primio ga je i sistematizirao 
vlč. Sun Myung Moon. Božanski Princip nudi novo, revolucionarno razumijevanje prirode i 
djelovanja našeg Stvoritelja. Ovdje je predstavljena uvodna serija od 6 dijelova koja obuh-
vaća osnovni sadržaj glavnih tematskih područja Božanskog Principa:

- Principi stvaranja
- Čovjekov pad
- Eshatologija i Posljednji dani
- Mesija: Njegovo poslanje i razlog 
      njegovog Drugog dolaska
- Uskrsnuće
-- Predodređenje
- Kristologija

- Principi obnove
- Temelj za obnovu
- Mojsijev i Isusov životni put u providnosti obnove
- Vremenske paralele u providnosti obnove
- Paralele u židovskoj i kršćanskoj povijesti
- Razdoblje pripreme za Drugi dolazak
-- Drugi dolazak

Božja priroda, Njegov ideal i principi Njegovog stvaranja. 

Kako se pojavilo zlo na ovom svijetu i kako utječe na čovječanstvo.

Otkrivanje Božjeg spasiteljskog djela i principa obnove u ljudskoj povijesti.

Principi stvaranja

Čovjekov pad 

Obnova Božjeg ideala

IZLAGANJE BOŽANSKOG PRINCIPA je knjiga o učenju Božanskog Principa na temelju koje je 
nastala ova serija, a sastoji se od sljedećih poglavlja:

FAMILY FEDERATION 
FOR WORLD PEACE AND UNIFICATION
familyfed.org  |   dplife.info

FFWP-FEDERACIJA OBITELJI 
ZA MIR U SVIJETU - ZAGREB
info@ wp.hr   |   www.wp.hr

Sa samo 16 godina Sun Myung Moon primio je svoju misiju kroz 
susrete s uskrslim Isusom. Zatim je nastavio svoju usamljenu potra-
gu kroz molitvu tražeći odgovore na temeljna životna pitanja te 
dobio duboke uvide – koji sada tvore sistematizirano učenje po-
znato kao Božanski Princip.

Otkrivanjem duhovnih principa koji pojašnjavaju Božje djelovanje 
iza kulisa ljudske povijesti i kroz velike svjetske religijske tradicije, 
otvara se put da se premoste tradicionalne granice rase, religije i 
kulture te da se krene prema istinski ̀ujedinjenom̀ pogledu na 
život u kojem su duhovna i zička dimenzija usklađene.

Sun Myung Moon  (1920. - 2012.)
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